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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh về

Cơ chế thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 2021-2025 

1.  Sự cần thiết, cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành 
Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 

205/2016/NQ-HĐND về cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu, thủy 
lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 205). Sau 5 năm triển khai 
thực hiện chính sách đã mang lại những kết quả nhất định, hầu hết các chỉ tiêu thực 
hiện vượt mục tiêu đề ra1, huy động nguồn lực thực hiện chương trình đạt kết quả khả 
quan2. Đến nay, thời gian thực hiện chương trình đã kết thúc, hơn nữa, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ 
phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Do vậy, tại kỳ 
họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế thực hiện Chương trình hỗ 
trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 
2021-2025 là cần thiết và phù hợp thẩm quyền quy định. 

2. Nội dung cơ chế, chính sách
Nội dung cơ chế, chính sách do UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá 

việc thực hiện chương trình trong thời gian qua, bao quát cơ chế, chính sách theo quy 
định Trung ương, thể hiện đầy đủ mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, nêu rõ mức 
đóng góp từng cấp ngân sách. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ 
bản thống nhất nội dung do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị một số nội dung 
như sau: 

a) Về phạm vi điều chỉnh: 
Ban thống nhất phân chia các địa phương áp dụng chương trình theo 3 khu vực; 

tuy nhiên, cần sắp xếp theo nhóm các địa phương có tương đồng về điều kiện kinh tế 
- xã hội để thuận lợi trong việc tham gia đối ứng ngân sách thực hiện chương trình. 
Theo đó, Ban đề nghị chuyển các xã miền núi, xã đảo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển thuộc các địa phương khu vực I sang nhóm khu vực II cụ thể như sau: 

1- Thuỷ lợi nhỏ: 306 công trình (nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới), vượt so với mục tiêu Nghị quyết 
(theo NQ là 50 công trình); 
- Thuỷ lợi đất màu: 123 công trình, vượt so với mục tiêu Nghị quyết (theo NQ là 50 công trình);
- Kiên cố hoá kênh mương loại III: thực hiện kiên cố trên 827,71 km (kênh mương loại III, nội đồng và 
kênh từ các công trình thủy lợi nhỏ), vượt so với Nghị quyết (theo NQ là 500km);
2 Kế hoạch đề ra: 700 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh: 523 tỷ đồng). Thực tế đã bố trí trong giai đoạn 
2016-2020: Tổng kinh phí: 1.314,74 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh là: 451,78 tỷ đồng).
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- Khu vực I: Gồm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, 
Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành (trừ các xã 
miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và xã hải đảo thuộc các 
địa phương nêu trên).

- Khu vực II: Gồm các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn và các xã 
miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã hải đảo thuộc các 
huyện, thị xã, thành phố còn lại đã nêu tại khu vực I.

b) Về cơ chế hỗ trợ đầu tư: Ban thống nhất tỷ lệ hỗ trợ đầu tư thực hiện công 
trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ áp dụng đối với khu vực I, II theo đề 
nghị của UBND tỉnh. Riêng khu vực III cần có sự tham gia đối ứng ngân sách địa 
phương. Theo đó, Ban đề nghị tỷ lệ hỗ trợ như sau: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư 
95% tổng mức đầu tư công trình; ngân sách cấp huyện hỗ trợ là 5%.

c) Về cơ chế quản lý, triển khai chương trình: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các 
địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, Ban đề nghị bổ sung nội dung quy định 
cơ chế quản lý, triển khai chương trình theo hướng giao: (1) Các ngành ở cấp tỉnh quản 
lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư, hướng dẫn quy trình thẩm định hồ sơ, thủ tục triển khai 
thực hiện chương trình. (2) Chính quyền cấp huyện quản lý và tổ chức thực hiện 
chương trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành; lựa chọn danh mục, quyết định 
chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quản lý và tổ chức thực hiện các công trình đúng 
mục tiêu, phạm vi, quy mô được quy định tại nghị quyết. (3) Ủy ban nhân dân cấp xã 
tham gia quản lý, triển khai thực hiện các nội dung theo phân công nhiệm vụ của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện.

d) Về nguồn kinh phí thực hiện: Ban đề nghị điều chỉnh theo quy định tại Nghị 
định 77/2018/NĐ-CP, trong đó phần ngân sách địa phương cần nêu rõ gồm ngân sách 
tỉnh, huyện, xã để đảm bảo bao quát, phù hợp nguồn vốn áp dụng đối với khu vực I.

e) Về dự toán kinh phí thực hiện: Qua xem xét dự toán kinh phí thực hiện 
chương trình 2021-2025 khoảng 325 tỷ đồng (bằng 24,7% so với số đã bố trí giai đoạn 
2016-2020), trong đó ngân sách tỉnh 250 tỷ đồng (bằng 55,33% so với số ngân sách 
tỉnh đã bố trí trong giai đoạn 2016-2020). Do vậy, trong điều kiện nguồn lực ngân sách 
tỉnh còn khó khăn, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tranh thủ nguồn lực hỗ trợ Trung 
ương, chỉ đạo các địa phương, đơn vị lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình, 
chính sách khác để tăng cường nguồn lực đầu tư.

f) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương thực hiện nghiêm túc việc áp dụng 
thiết kế mẫu trên địa bàn tỉnh để khắc phục một số bất cập trong thời gian qua; tăng 
cường phối hợp các ngành trong công tác điều tra khảo sát, lập và thẩm định dự toán; 
xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đảm bảo theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, 
quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch khác có liên quan, phù 
hợp tốc độ đô thị hóa, biến đổi khí hậu, tạo thuận lợi trong công tác chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng và hạn chế lãng phí, thất thoát, phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư, .

3. Về dự thảo nghị quyết  
Đề nghị chỉnh sửa lại theo ý kiến thẩm tra của Ban đã nêu ở phần 2, đồng thời 

chuyển nội dung Giải thích từ ngữ sang phần Phạm vi, đối tượng áp dụng và điều chỉnh 



3

3

một số nội dung liên quan về câu chữ, bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đảm 
bảo theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy 
định cơ chế thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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